
Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Vážení rodiče, 

 

na webových stránkách Základní školy a mateřské školy v Brně, Přemyslovo nám. 1 jsou uvedeny 

informace o zpracování osobních údajů Vašeho dítěte, žáka a jejich zákonného zástupce, a to 

v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném 

zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation). 

 

Uvedené informace se vztahují i na zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu. 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 

Já, …………………………………………………………………………………………………………………………………………..….  

(jméno a příjmení zákonného zástupce),  

 

nar. ……………………………………  

(datum narození zákonného zástupce),  

 

trvale bytem ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

(adresa místa trvalého pobytu zákonného zástupce),  

 

tímto výslovně uděluji souhlas Základní škole a mateřské škole  Brno, Přemyslovo nám. 1,příspěvková 

organizace 

(dále jen „škola“) 

 

 

1. se zpracováním osobních údajů mého syna/dcery 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..  

(jméno a příjmení dítěte),  

 

nar. …………………….…….  

(datum narození dítěte),  

 

trvale bytem ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

 (adresa místa trvalého pobytu dítěte), 

 

a to těchto osobních údajů a za uvedeným účelem: 

 

jméno a příjmení, - za účelem propagace školy a její činnosti na webových stránkách 



škola a třída, ve které 
se žák vzdělává, 
výsledky dosažené v 
soutěžích:  

ANO □  NE □ 

 
 

školy, facebooku školy, listinných propagačních materiálech školy 
(např. letáky či ročenky):  

ANO □  NE □ 
 

- za účelem organizace průběhu školního kola soutěží, kterých se 
zúčastní v průběhu vzdělávání ve škole: 

ANO □  NE □ 
 

- za účelem předání osobních údajů pořadatelům vyšších kol soutěží:  

ANO □  NE □ 
 

 

 

emailová adresa:  

ANO □  NE □ 

- za účelem organizace průběhu školního kola soutěží, kterých se žák 
zúčastní v průběhu vzdělávání ve škole:  

ANO □  NE □ 
 

- za účelem předání osobních údajů pořadatelům vyšších kol soutěží:  

ANO □  NE □ 

  

 

Údaj o zdravotní 

pojišťovně 

ANO □  NE □ 

- za účelem předání údajů rychlé záchranné službě v případě zranění 
či jiného akutního stavu dítěte 

 

 

 

fotografie a audio-a 
videozáznamy 
pořízené v průběhu 
vzdělávání:  

ANO □  NE □ 
 

- za účelem propagace školy její činnosti na webových stránkách 
školy, facebooku školy, listinných propagačních materiálech školy 
(např. letáky či ročenky): 

 

 

 

2. se zpracováním mých osobních údajů  

 

a to těchto osobních údajů a za uvedeným účelem: 

 

jméno a příjmení:  

ANO □  NE □ 

 

- za účelem propagace školy a její činnosti na webových stránkách 
školy, facebooku školy, listinných a propagačních materiálech školy 
(např. školní časopis či letáky):  

 

 

 

emailová adresa:  - za účelem informování o rodičovských schůzkách a jiných akcích 



ANO □  NE □ 
školy 

 

 

 

Číslo bankovního 
účtu:  

ANO □  NE □ 

- za účelem bezhotovostního převodu plateb škole (školní stravování, 
exkurze aj.) 

 

 

fotografie a audio-a 
videozáznamy 
pořízené v průběhu 
akcí školy:  

ANO □  NE □ 

- za účelem propagace školy a její činnosti na webových stránkách 
školy, facebooku školy, listinných a propagačních materiálech školy 
(např. školní časopis nebo leták)   
 

 

 

 

Pokud souhlasíte s veškerým výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů i osobních údajů 

Vašeho dítěte, prosím zaškrtněte zde: □ 

a to na školní rok ……………………………………………..… a dále s uložením těchto údajů po dobu deseti let 

od ukončení docházky do školy.  

 

 

…………………………………. 

(místo a datum) 

 

…………………………………………………… 

(podpis zákonného zástupce) 

 
Vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu bude spravovat: Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1 (tzn. správce 

osobních údajů).  

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: JUDr. Milan Klouda (e-mail: milan@milanklouda.cz) 

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.  

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat písemným prohlášením nebo e-mailem a my Vaše fotografie a jiné údaje smažeme, pokud to bude 

možné a výmaz nebude v rozporu s našimi jinými povinnostmi či oprávněnými zájmy. Při splnění požadavků dle čl. 15 až 18 GDPR máte 

právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, a dále právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů týkajících se 

Vaší osoby. Dále máte právo podat stížnost u našeho pověřence nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že 

zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s GDPR. 

 

mailto:milan@milanklouda.cz

